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  (Bunium persicum Boiss)زنی زیره سیاه هاي شوري و خشکی بر رشد و جوانه تأثیر تنش
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  چکیده
عوامـل   نیخـاك از مهمتـر   يمنابع آب همراه با شور یفیو ک یبرخوردارند. کاهش کم ییدارو عیدر صنا ياژهیو نقش و تیاز اهم یمرتع اهانیگ

ـ  اهانیمطلوب رشد گ طیشرا یشناخت و بررس ازمندیامر ن نیرود. لذا ا یبشمار م اهانیو رشد گ ریبازدارنده در تکث ـ . زباشـد  یم  Bunium( اهیسـ  رهی
persicum Boiss (شوري و  يها . تنشباشدیمعده، اشتهاآور و مدر بودن م يخواص ضد نفخ، مقو ياست که دارا رانیا ییارومهم د اهانیاز گ یکی

 قالب در مجزا صورت  شوري و خشکی دو آزمایش به هاي تنش تأثیر بررسی منظور  به. شود خشکی از عوامل مهم کاهش عملکرد این گیاه محسوب می
) -8/0و  -6/0،  -4/0،  -2/0انجـام شـد. تـنش خشـکی شـامل پـنج سـطح (شـاهد،          اهیس رهیوي بذر گونه زکامالً تصادفی با چهار تکرار بر ر رحط

اعمال شد.  )dS.m-1300 و 200 ،150 ،100 ،50 شاهد،( سطح شش در نیز شوري تنش و 6000 گلیکول اتیلن شده توسط محلول پلی جادیمگاپاسکال ا
ـ  و چـه  ساقه چه، ریشه طول زنی، انهجو سرعت و درصد و شد انجام روزانه صورت به زده بعد از اعمال تیمارها شمارش بذور جوانه ـ و ن چـه  اهگی  بیضـر  زی

ـ  شـاخص  زنی، خشکی و شوري، درصد و سرعت جوانه هاي . نتایج آنالیز آماري نشان داد که تنشدیبذر تعیین گرد هیو بن يآلومتر  بضـری  بـذر،  ي هبنی
 کامـل  طور به خشکی مگاپاسکال -/06 تیمار در زنی جوانه که وريط به دهند، می کاهش داري معنی طور را به چه اهگی و چه ریشه چه، طول ساقه ،يومترآل

 ییبتـدا از جملـه خشـکی و شـوري در مراحـل ا     یطیمح هاي تنش به نسبت حساس اي گونه اهیس رهزی که دهد می نشان تحقیق هاي داده. شد متوقف
  .باشد یو رشد بذور م زنی جوانه

  
  چه طول ساقه ،يومترآل بضری ی،طیمح  تنش بذر، بنیۀ کلیدي:هاي هواژ

  
   1  مقدمه

 پـاره  عمـل  بـا  کـه  بذر از چهریشه خروج از عبارتست زنیجوانه
 بـذر  داخلـی  عوامل و محیطی عوامل تأثیر تحت و بذر پوسته کردن

 مرحلـه  بـر  عـالوه  ).Tamartash et al., 2010گیـرد ( می صورت
 سبز مرحله که دارد وجود گیاه رشد در هم دیگري مرحله زنی،جوانه
 قرار و خاك سطح از چهگیاه خروج سبز شدن، مرحله باشد. می شدن

 Greenwoodباشـد ( می نور تابش مقابل در اولیه هايبرگ گرفتن
and Macfarlen, 2009.( شوري تنش ویژه هب و محیطی هايتنش 

 شـوند مـی  محسوب ـانگیاه نمو و رشد بازدارنده عوامل از خشکی و
)Ghaderi et al., 2006.( گیـاه  رشد مختلف هايجنبه بر خشکی 

 کـاهش  زنی،جوانه انداختن تأخیر به و کاهش موجب و گذاشته تأثیر
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 Kafiگـردد ( مـی  خشـک  ماده تولید کاهش و هوایی هاياندام رشد
and Keshmiri, 2011(. کـل  پتانسـیل  و اسمزي پتانسیل کاهش 

 از رشد کاهش و هاروزنه شدن بسته آماس، رفتن بین از با همراه آب،
 ).Kafi and Keshmi, 2011( اسـت  آب تـنش  مخصـوص  عالئـم 
مرحلـه   طـی  در خشکی به تحمل بین که است داده نشان هابررسی
دارد  وجـود  مثبتـی  ارتبـاط  رشـد  بعـدي  مراحـل  نیـز  و زنـی جوانـه 

)Ramolya et al., 2004.( ـ  طریـق  از شوري نیز نهمچنی  اهشک
 کـاهش  و کلر و سدیم قبیل از خاص هايیون سمیت آب و پتانسیل
پتاسیم (ناشـی از بـه خـوردن     و کلسیم مثل نیاز مورد غذایی عناصر

گذارد می تأثیر آنان چهگیاه استقرار و زدن بذرهاجوانه بر تعادل یونی)
)Ghoulam and Fares, 2001( . هـاي توانـایی  مختلـف  گیاهـان 

 نشـان  خـود  از شور هايمحیط در استقرار و رشدبه لحاظ متفاوتی 
 و هاجنس میان در نتنها به شوري مقاومت قدرت در دهند. تفاوتمی

 ,Spaniel( شودمی مشاهده نیز گونه یک داخل در حتی بلکه هاگونه
 تـنش شـرایط   تحـت  گیـاه  رشـد  و زنیجوانه کاهش میزان .)2008
دارد  بستگی گیاه درش مرحله و نمک غلظت نمک، ترکیب به شوري

)Dadkhah, 2010( .  
خصـوص   ههاي محیطی بمطالعات متعددي در زمینه تأثیر تنش

زنی و رشد گیاهـان دارویـی و مرتعـی در    شوري و خشکی بر جوانه
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هـا اشـاره   نقاط جهان صورت گرفته که به برخی از آنایران و سایر 
 بـر  تنش شـوري  اثر بررسی در Ebadi et al., (2009)خواهد شد. 

 Matricaria) آلمـانی   بابونـه  رقـم  چهـار  زنـی جوانـه  هـاي مؤلفه
recutita)آلمـانی   بابونـه  ارقـام مختلـف   مشاهده نمودند که در بین

همچنین  دارد. وجود شوري به تنش داري در واکنشهاي معنیتفاوت
  Limonium stocksiiگونـۀ  زنیجوانه بر شوري تنش اثر مطالعهدر 

 شوري افزایش با و گردید مشاهده شاهد تیمار رد زنیجوانه بیشترین
 .)Zia and Khan, 2004یافـت (  نیـز کـاهش   زنـی جوانـه  مقـدار 

)Mehrabi et al., (2011  زنیجوانه بر شوري تنش اثرات بررسیبا 
هـاي  ژنوتیـپ بیان نمودنـد کـه    کلزا هايژنوتیپ چهگیاه رشد بذر و

دارند  متفاوتی ايهالعمل عکس شوري مختلف سطوح مختلف کلزا در
 در هاگیاهچه بعدي رشد و زنیجوانه شوري تنشبطوریکه با افزایش 

 Salehiدیگر  اي در مطالعه دهد.کاهش نشان می هاژنوتیپ تمامی
et al., (2011)  زیست تولید بر آبی مک و شوري تنش بررسی اثربا 

 تحمل بیان نمودند که میزان (Kochia scoparia L)کوشیا  توده
یابـد.  مـی  افـزایش  آب مصـرف  افزایش با این گونه شوري تنش به

Farzaneh et al., (2011) رقم دو زنیجوانه هايویژگی بررسی با 
 توده و  (.Centaurea cyanus L)گندم گل دارویی گیاه شده اصالح
 تـنش  افـزایش  با که دادند نشان شوري تنش شرایط در ایران بومی

  اند. یافته داريمعنی کاهش شده گیرياندازه صفات تمامی شوري
از خـانواده  گیاهی چند سـاله  ) B. Persicum(زیره سیاه گونه  

Apiaceae روید در مناطق کوهستانی استان کرمان میباشد که می 
)Zargari, 1996(.  درصد اسانس  9تا  5/3بذرهاي زیره سیاه حاوي

ین ترکیبات ترگردد. عمده ل میـبه وسیله تقطیر با آب حاص بوده که
ــد،   ــد از کــومین آلدهی ــده اســانس زیــره ســیاه عبارتن تشــکیل دهن

خـواص  از جملـه   آلفاترپینن و لیمونن. گاماترپینن، آلفاپینن، بتاپینن،
اشـتها آور، مـدر،   تـوان بـه مـواردي همچـون     می این گونه درمانی

-Saberاشـاره کـرد (  افزاینـده شـیر مـادران     و ضدنفخ، مقوي معده
Amoli et al., 2005 .(از گونـه  ایـن  اهمیـت  بـه  توجه با بنابراین 

 هـاي تـنش  تـأثیر  بررسـی  به حاضر تحقیق در شده، اشاره هايجنبه
 تـا  اسـت  شده پرداخته بذور آن رشد و زنیجوانه برشوري و خشکی 

 مـورد  نیـز  مقاوم از ایـن منظـر   گیاه یک عنوانبه گونه این توانایی
  گیرد.  قرار ارزیابی
  

  هامواد و روش
از  (B. persicum)هت انجام این تحقیق بذور گونه زیره سیاه ج

آوري شـده  آوري شد. بذرهاي جمعمراتع ییالقی استان کرمان جمع
درصد به  10پس از انتقال به آزمایشگاه، با محلول هیپوکلریت سدیم 

دقیقه ضدعفونی و پس از آبکشی با آب مقطر، در محلول پنج مدت 
طور کامل صورت داده شدند تا ضدعفونی بهبنومیل یک در هزار قرار 

گیرد. سپس با آب مقطر شستشوي کامل بذرها انجام شد. همچنین 
جهت حذف اثرات سایر عوامل در طی انجام آزمایش، کلیـه وسـایل   

دیش، کاغذ صافی، پنس و غیره در اتوکالو آزمایشگاهی اعم از پتري
 قبلستریل شدند. دقیقه ا 30گراد به مدت درجه سانتی 120با دماي 

 تـنش  اثـرات  بررسـی  منظور به شد. تعیین بذور نامیه قوه کاشت، از
 بـا  تصـادفی  کامالً طرح قالب در مجزا آزمایش دو خشکی و شوري
 اجرا تیمار تنش شوري شش تیمار تنش خشکی وپنج و  تکرار چهار

 تـنش  و (NaCl)سـدیم   کلریـد  محلـول  از شـوري  تنش شد. براي
 سازيشبیه جهت (PEG 6000)گلیکول اتیلنپلی محلول از خشکی
 شـش  از شـوري  تنـش ایجاد براي شده است. تنش استفاده شرایط

 300، 200، 150، 100، 50(شـاهد)،   صـفر  مختـلف سطح پتانسیـل
 سـطح  پـنج  خشـکی از  تـنش  ایجاد براي و سدیم موالر کلریدمیلی

  -8/0و  0-/6،  -4/0،  -2/0 (شــاهد)، صـفر  مختلــف پتانسـیل 
 الزمPEG میزان  محاسبه براي همچنین استفاده گردید. مگاپاسکال

 ) بـه Kaufman and Eckard, 1971فرمول کـافمن و اکـرت (   از
  :شد زیر استفاده شرح

)1 (Ψs = - (1.18 ×10-2) C – (1.8 ×10-3) C2 + (2.67 ×10-4)  
CT + (8.39 ×10-7) C2T 

 کیلـوگرم  در حسب گـرم  بر الزم PEGمیزان  Cفرمول  این در
 شودمی فرض سانتیگـراد درجه 25معموال  که محیـط دماي  Tآب،

ها در طـول  دیشباشد. پتريمی بر حسب بار Ψs ي پتانسیل اسمز و
دوره اجراي آزمایش به منظور جلوگیري از تبخیـر محلـول و ثابـت    

هاي نایلونی قرار گرفتـند و سپس در مانـدن غلظت محلول در کیسه
سـاعت   16گـراد بـا فتوپریـود    درجه سـانتی  26ماي ژرمینـاتور با د

درصد نگهداري شـدند.   70ساعت روشنایی، در رطوبت  8تاریکی و 
زده هر روز صورت گرفته و در روز سی و دوم به شمارش بذور جوانه

زنی انجام نشده علت اینکه از روز بیست و هشتم تا سی و دوم جوانه
و  2چـه  طول ساقه، 1چههمچنین طول ریشهبود شمارش متوقف شد. 

گـیري شد. درصد اندازهچه تا آخرین روز انجـام آزمایـش طول گیـاه
زده بر تعداد بـذور  از تقسیم تعداد نهایی بذور جوانه )GP( 3زنیجوانه

محاسـبه شــد   ذیل ) با رابطهGR( 4زنیکشت شده و سرعت جوانه
)Maguire, 1962 .(  
)2                 (                               



n

i
DiSi

1

/=Rs   
زده در تعداد بذور جوانه= Siزنی، سرعت جوانه= Rsدر این فرمول 

-دفعات شـمارش مـی   =nتعداد روز تا شمارش و = Di هر شمارش، 
(نسـبت   5باشد. پس از انجام مراحل آزمایشگاهی، ضـریب آلـومتري  

                                                        
1- Radicle length 
2- Plumble length 
3- Germination percentage 
4- Germination Rate 
5- Alomtric index 



  3    ...زنی زیره سیاههاي شوري و خشکی بر رشد و جوانه تأثیر تنش

بـا اسـتفاده از رابطـه     1شاخص بنیه بذرچه) و چه به ساقهطول ریشه
  ).Abdul-baki and Anderson, 1973محاسبه گردید ( ذیل

 زنی درصد جوانه× مترچه برحسب میلی/(میانگین طول گیاه100  )3(
   = شاخص بنیه بذر

هـا از توزیـع نرمـال پیـروي نکردنـد،      که برخـی داده  جایی از آن
سازي شد. ل آماري، نرمالدست آمده جهت تجزیه و تحلیهاي به داده

هاي آماري از تبدیل لگـاریتمی بـراي درصـد    بنابراین قبل از آزمون
0.5Xزنی و از تبـدیل جوانه   Y=     بـراي نرمـال کـردن سـایر

 افـزار  نـرم  از آمـاري  تجزیـه  انجـام  برايها استفاده گردید. شاخص
SPSS 18 شـد  اسـتفاده اکسـل  افـزار   منـر  از نمودارها رسم براي و .
(بـا سـطح    LSD آزمـون  از اسـتفاده  با هامیانگین مقایسههمچنین 
  .)Kalantari, 2006(شده است  انجام درصد) 95اطمینان 

 
  و بحث نتایج

تحـت تـأثیر    B. persicumگونه زنی جوانه درصدبررسی 
  تیمارهاي مختلف شوري و خشکی

ارهـاي شـوري اثـر    دهـد تیم نتایج تجزیۀ واریانس نشـان مـی   
زیره سیاه کرمانی زنی گونه جوانه درصدداري از لحاظ آماري بر  معنی
 افزایش بانشـان داد  LSD). آزمون =9/57Fو  =001/0Pاند (داشته
موالر کلرید میلی 300 به سمت تیمار شـاهد محلول از شوري میزان
کاهش یافته اسـت بـه    زنیجوانه درصد بررسی مورد گونه در سدیم

 50زنی متعلق به تیمارهـاي شـاهد و   طوریکه بیشترین درصد جوانه
 300موالر بوده و کمترین درصد جوانه زنی مربـوط بـه تیمـار    میلی
خشـکی   زنی با افزایشجوانه . درصدالف) -1کلموالر است (شمیلی

و  =001/0P( درصد نشـان داد  99نیز کاهش معناداري را در سطح 
3/246F=(. درصـد  حـداکثر  خشکی مختلف طوحس در کهطوريبه 

 به تیمار متعلق آن میزان کمترین و شاهد تیمار مربوط به زنیجوانه
  .ب) -1(شکلباشد می مگاپاسکال -6/0

  
زنـی و  جوانـه هاي شاخصتیمار شوري بر  تأثیربررسی 

  B. persicumرشد بذور گونه 
 اخـتالف  دهـد کـه  نتایج آنالیز واریـانس یکطرفـه نشـان مـی    

در سطح  زنیسرعت جوانه لحاظ ازتیمارهاي شوري  ي بیندار معنی
  دارد. درصد وجود 99

 زنیجوانه سرعت در داريمعنی شوري کاهش سطوح افزایش با
 89/2زنـی ( جوانه سرعت بیشترین کهطوريبه مشاهده گردید، بذرها

تیمار  بذر در روز) در 02/0شاهد و کمترین آن ( تیمار بذر در روز) در
 بـه  توجـه  بـا  ).1شد (جدول  مشاهده موالر کلرید سدیممیلی 300

                                                        
1- Seed vigor index 

 بـراي  شـوري  تیمارهـاي  مختلف حوبین سط جدول آنالیز واریانس،
 اختالف )چهگیاهو  چهساقه ،چهریشه چه (طولهاي رشد گیاهشاخص

 تـنش  میـزان  افـزایش  وجود دارد. با درصد 99داري در سطح معنی
 کـاهش  چـه گیـاه  طـول و  چـه سـاقه  طـول  ،چـه  ریشه شوري، طول

 در کـاهش  میـزان  بیشـترین  کـه طـوري بـه  .نشان دادند محسوسی
 افزایش با. مشاهده شد سدیم کلرید موالر میلی 300 و 200تیمارهاي 

 .یافـت  کـاهش دار  طـور معنـی   هبنیز  بذر بنیه شاخص شوري میزان
 150تیمـار   از داريمعنـی  طـور  بـه  شـاخص  میـانگین ایـن   مقایسـه 

اگرچه تیمار شاهد  .است بوده همراه چشمگیري کاهش با موالر میلی
 مـوالر داراي میلی 50داراي باالترین امتیاز بنیه بذر بود اما با تیمار 

هاي دیگـر  بر خالف شاخص از لحاظ آماري نبود. معناداري اختالف
 یافتـه  افـزایش  ضریب آلومتري نیـز  سدیم کلرید غلظت افزایش با

 داريمعنی اختالف دادنشـان  آلومتري ضریب میانگین مقایسه است.
 وجود دارد. اگرچـه  شوري سطوح دیگر با موالرمیلی 150تیمار  بین
اخـتالف   دیمـموالر کلـرید سمیلی 100 و 50 تیمارهاي شاهد، بین

   ).1(جدول  مشاهده نشده است داريمعنی
  

زنـی و  جوانـه هاي شاخصتیمار خشکی بر  تأثیربررسی 
  B. persicum رشد بذور گونه

تیمارهـاي مختلـف   طرفـه تـأثیر    نتایج آنالیز واریانس یک 2جدول 
زیره سیاه را نشان زنی و رشد بذور گونه جوانههاي شاخصخشکی بر 

 کـه  اسـت  ایـن  از حاکی زنیجوانه سرعت میانگین دهد. مقایسهمی
 سـرعت  بیشـترین  بـذر در روز داراي  89/2شاهد با میـانگین   تیمار
 بذر در روز داراي 2/0با میانگین  مگاپاسکال -6/0 و تیمار زنیجوانه

مگاپاسکال  -8/0زنی بودند. در ضمن در تیمار سرعت جوانه کمترین
 جدول آنالیز واریانس، به توجه بازنی رخ نداده است. هیچگونه جوانه

 تیمارهاي مختلف حوبین سط درصد 99داري در سطح معنا اختالف
و  چـه سـاقه  ،چـه ریشه ولچه (طهاي رشد گیاهشاخص براي خشکی

 طول ،چهریشه خشکی، طول تنش افزایش مشاهده گردید. با )چهگیاه
 -4/0کــاهش محسوســی را از تیمــار  چــهطــول گیــاهو  چــهســاقه

اي که بیشـترین و کمتـرین طـول    گونه نشان دادند، به مگاپاسکال
 -6/0چـه بـه ترتیـب در تیمارهـاي شـاهد و       هاي رشد گیاهشاخص

 نیز بذر خشکی شاخص بنیه تنش افزایش با شاهده شد.م مگاپاسکال
 مشـاهده  داريمعنـی  خشـکی اخـتالف   سـطوح  بین و یافت کاهش
 -6/0و  -4/0 سطوح بین بذر بنیه مقایسه میانگین شاخص در گردید.

نشـد امـا ایـن دو تیمـار بـا       مشـاهده  داري معنی تفاوت مگاپاسکال
ف معنادار در سـطح  داراي اختال مگاپاسکال -2/0تیمارهاي شاهد و 

ها،  درصد هستند. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده 99
داري بر ضریب آلومتري  سطوح مختلف خشکی ایجاد شده اثر معنی

ها،  نداشت. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
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  .)2(جدول اشت ندداري بر ضریب آلومتري  سطوح مختلف خشکی ایجاد شده اثر معنی

  
  شوري (ب) و )الفخشکی ( تأثیر تیمارهاي مختلف تحت B. persicumگونه  زنیجوانه درصد میانگین -1شکل

Figure 1- The mean of germination percentage of B. persicum species in drought (A) and salinity treatment (B)  

  در تیمارهاي مختلف شوري و رشد بذور گونه زیره سیاهزنی جوانههاي مقایسه شاخص -1جدول
Table 1- Comparison of seeds germination and growth indices of B. persicum in salinity treatment 

  صفات مورد آزمون
)Factors(   مقدارF  مقدارP 

  )موالرمیلیتیمار شوري (
(Salinity treatment) 

 شاهد
(Control) 

50 100 150 200  300 

  زنیسرعت جوانه
 )Germination Rate(  67.34  0.001 2.89a 2.81a  1.39b 1.01b  0.3c  0.02c  

  متر)(میلی چهریشهطول 
)Radicle length( 41.5 0.001  19.02a  19.1a  16.97a  8.2b  4c  0.98c  

 متر)(میلی چهطول ساقه
)Plumble length(  72.91  0.001  24.03a  18.31ab  16.69b  2.11c  0d  0d  

  متر)(میلی چهطول گیاه
)Seedling length( 40.32  0.001  43.05a  37.41ab  33.93b  10.21c  4d  0.98d 

  بذرشاخص بنیه
 )Seed vigor index( 

84.21  0.001 41.71a  35.15a  23.8b 3.5c  1.12c  0.2c  
   ضریب آلومتري

)Alomtric index( 
7.12  0.03  0.79b  1.05b  1b  4a -  -  

 باشند ) نمیP<0.05دار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 
  
 و داروسـازي  صنعت در ویژه هب ییدارو گیاهان اهمیت به توجه با
گیاهـان   ایـن  اعیزر مختلف هايجنبه بررسی طبیعت، در آنها کمبود

سزایی  هب اهمیت از هاي محیطیخصوص مقاومت آنها در برابر تنش هب
 آزمـایش  این در آمده بدست نتایج از. است برخوردار در مدیریت آنها

 داريمعنی طوربه شوري و خشکی تنش که کرد گیرينتیجه توانمی
 ل(طو چهگیاه رشد همچنین و زنیجوانه سرعت و درصد متغیرهاي بر

 با. تأثیرگذارند )B. persicum( زیره سیاه گونه  چه)ساقه و چهریشه
 کـاهش  زنـی درصد جوانه شوري و خشکی تیمارهاي سطوح افزایش

 انفعاالت و فعل شوري روي افزایش رسدنظر می محسوسی داشت. به

 بـذر  زنـی جوانـه  از جلـوگیري  موجـب  منفی گذاشته و اثر بذر حیاتی
 توانـد مـی  خشکی در تنش زنیجوانه درصد کاهش همچنین شود. می

 کندتر انتقال ها بالپه آندوسپرم مواد کندتر تجزیه مستقیم تأثیر از ناشی
باشـد کـه بـا نتـایج مطالعـات قـادري و        چهگیاه به شده تجزیه مواد

 گـل  ماشـک بـر روي گونـه    )Ghaderi et al., 2011همکـاران ( 
 بـر  Tamartash et al., (2010) و (.Vicia villosa L)اي  خوشـه 

مطابقـت   (.Trifolium alexanderium L)برسـیم   شبدر روي گونه
  دارد. 

  



  5    ...زنی زیره سیاههاي شوري و خشکی بر رشد و جوانه تأثیر تنش

 خشکی مختلف در تیمارهاي  B. persicumزنی و رشد بذور گونه زیره سیاه جوانههاي مقایسه شاخص -2جدول 
Table 2- Comparison of seed germination and growth indices of B. persicum in drought treatment 

  صفات مورد آزمون
)Factors(   مقدارF  مقدارP 

 )مگاپاسکالتیمار خشکی (
Drought treatment 

 شاهد
(Control) 

-0.2 -0.4 -0.6 -0.8  
  زنیسرعت جوانه

 )Germination Rate(  17.31 0.001 2.89a 1.87b 0.43c 0.2c - 

  متر)(میلی چهریشهطول 
)Radicle length( 18.23 0.001 19.02a 12.04b 5.15c 3c - 

 متر)(میلی چهطول ساقه
)Plumble length(  84.3 0.001 24.03a 11.1b 5.84b 0c - 

  متر)(میلی چهطول گیاه
)Seedling length( 271.02 0.001 43.05a 23.14b 10.99c 3d - 

  بذرشاخص بنیه
 )Seed vigor index( 64.2 0.001 41.71a 15.87b 1.54c 0.06c - 

   ضریب آلومتري
)Alomtric index( 0.42 1.08 0.79 1.09 0.83 - - 

  
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افزایش غلظـت کلریـد   

دهد. این بخـش از   زنی بذرها به شدت کاهش میسدیم سرعت جوانه
دارند که بیان می Manchanda and Garg (2008)نتایج با مطالعه 

 کنـدي  بـه  آب جذب یا و گردد اختالل دچار بذر سطتو آب جذب اگر
 آرامی به بذر داخل در زنیجوانه متابولیکی هايگیرد فعالیـت صورت
بـذر   از چـه ریشـه  خـروج  زمـان  مدت آن نتیجه گیرد و درمی صورت
 مطابقت دارد.یابد می کاهش نیز زنیجوانه سرعت رو این از و افزایش

زنی بذر گونـه  جوانه سرعت کاهش موجب نیز خشکی تنش همچنین
 پتانسیل و اسمزي پتانسیل کاهش از ناشی تواندمی که زیره سیاه شد

. )Ghaderi et al., 2011(باشـد   آب در اثر این تـنش محیطـی   کل
 انتقـال  و حرکت بذر، توسط آب جذب کردن محدود با تنش خشکی

جنین  نپروتئی سنتز و آلی ساختمان بر مستقیم تأثیر با یا و ذخایر بذر
 بذوري. )Perez et al., 2009(دهد می قرار تأثیر تحت را زنیجوانه

 رشـد  سرعت و زنیجوانه درصد از خشکخشک و نیمه نواحی در که
 عملکرد و استقرار توانندمی باشند برخوردار خوبی چهساقه و چهریشه
نتایج حاصـل   ).Sharma et al., 2004باشند ( داشته بیشتري و بهتر
هاي شـوري و خشـکی اثـر     راي این آزمایش نشان داد که تنشاز اج
چـه و در مجمـوع رشـد    چه و سـاقه رشد ریشه دار بر نده و معنیربازدا
چـه از ایـن کـاهش کمتـر از     چه دارد که در این میان سهم ریشهگیاه
چه زیـره  چه نسبت به رشد ساقهکه رشد ریشهطوريچه است. بهساقه

ي قرار گرفته است. این بخش از نتایج بـا  سیاه کمتر تحت تأثیر شور
 Greenwood and Macfarlen, (2009)) ،Dadkhahمطالعـات  

(2010 ،Salehi et al., (2011) و  Mehrabi et al., (2011)  کـه
 باعث شوري تنش شرایط در بذر توسط آب جذب کاهشدارند بیان می

 چهگیاه شددر ر اختالل نتیجه در و هاآنزیم و هاهورمون ترشح کاهش
  مطابقت دارد.  شودمی چه) ساقه و چه (ریشه

  
  گیرينتیجه

 شـوري بـا  تیمـار   کـه  داد نشـان  حاضـر  تحقیق از نتایج حاصل
 روي بـر  داريمعنی تأثیر بر خالف تیمار خشکی مختلف هاي غلظت
 افـزایش  با و دارد چه)ساقه به چهریشه طول (نسبتآلومتري  ضریب
بـذر   بنیـه  شاخص .یابدمی کاهش شاخص این (NaCl) نمک غلظت

 شاخص این که یافت کاهش خشـکی و شوري سطوح افزایش با نیز
  .باشدمی چهگیاه طول و زنیجوانه درصد از تابعـی

اسـتنتاج   توان اینگونـه می تحقیق هايدر مجموع با توجه به داده
 بـه  حسـاس نسـبت   ايگونـه  (B. persicum)زیـره سـیاه    کرد که

شـوري در مراحـل ابتـدایی     و خشـکی  از جملـه  هـاي محیطـی   تنش
 بـه  توجـه  رسـد بـا  نظـر مـی  باشد. گرچه بهزنی و رشد خود می جوانه
 بـه  نسـبت  شـوري  مختلـف  سطوح در گونه این بذر بیشتر زنی جوانه

 چنـین  انجـام  حساسیتش به خشکی بیش از شوري است. بـا  خشکی
را در  ريشـو  و خشـکی  به هاي دارویی مقاومگونه توانمی تحقیقاتی

محققان و کارشناسان در ایـن   کرد تا با آگاهی مراتع کشور شناسایی
صورت  زمینه نسبت به کشت و تکثیر آنها در مناطق مساعد کشور به

  زراعی و دیم اقدام نمود.
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Introduction 

 Range plants have important and crucial roles in medicinal industry andtogether with scarcity and low 
quality of the water and soil resources, prevent a quick recovery of the soil plant covering. Because of these 
restrictions, it is important to consider the use of salt and drought tolerant species for plantation and to preserve 
plant cover.  In this sense, the use of native species such as black cumin (Bunium persicum Boiss) may be of 
interest due to their medicinal characteristics and potential ability to adapt to adverse conditions (dry and saline 
conditions). Black cumin (B. persicum) as a medicinal plant plays a vital role in Iranian medicine so there is a 
need to know about the factors affecting their growth and propagation.  

 
Materials and Methods 

 To investigate the effects of drought and salt stresses on germination and growth in black cumin two 
separate experiments were conducted. Drought stress was applied through incubation in four different 
concentrations of PEG 6000 that provide solutions with water potentials ranging from -0.2 to -0.8 MPa 
(including control and four levels of dryness). Salinity treatments (including control and four levels of salinity) 
were prepared by adding molar concentrations of NaCl to provide a range of salinity from 50 to 300 mM. 
Germination percentage and speed was calculated by computation of germinated seeds every day. Growth 
parameters (rootlet, shoot and seedling length total), allometric index and seed vigority were obtained 
accordingly. 

 
Results and Discussion 

 Seeds under both drought and salt stress showed significant reduction in germination percentage, 
germination rate, radicle length, plumule length, and alometric and seed vigor indices. This trend was much 
pronounced under high levels of NaCl and low levels of water potentials, so that germination at Ψs = -0.6 MP 
was completely stopped. 

 
Conclusions 

 Assessment of drought and salt stresses on germination and growth in black cumin is very important in the 
management of its planting. With increasing salinity and drought levels, the germination reduced significantly. 
Although due to higher germination of seeds in different levels of salinity rather than drought, this species seems 
to be more sensitive to drought stress. 
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